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Abstract :  
This study aims to measure and analyze the phenomenon of faltering in Algerian banking system , and then 

find out the methods that work on the effective management of this problem and to achieve this studythat was 
divided into theoretical and practical sides . It turned out in the framework of theoretical analysis to the 
problem of managing the banking tripping require concerted and integration of a range of methods and 
strategies , and banking governance is the most important of these methods and mechanisms used for the 
prevention of this phenomenon and avoid occurrence.                                                                                           

The study of the practical side indicated that the stumble management methodology in the Algerian 
banking system is limited to the functions of each of the Banking Committee by initial taking preventive 
measures  (banking governance) to ensure the continued activity of the bank, and disciplinary action when the 
note of irregularities or evidence of a serious error which leads 

To  require an  approval of troubled bank liquidation; such as, what happened with the Caliph Bank and 
Industrial and Commercial Bank of Algeria. In addition to  apply the decisions and the work of the Basel 
Committee, which represents an important opportunity to lay the foundations for sound corporate governance 
in banks and financial institutions requirements, in order to provide a safe banking practices and reasonable 
contribute to support financial stability and banking in Algeria. 
Key words : banking risks , faltering banking , banking supervision , the Basel Committee , banking  
governance, banking security degree . 
 

 :مقدمة
بدورها على مالمح النظام  تغريات كبرية ومتسارعة أثرتو تشهد األسواق املالية واملصرفية خالل الفرتة األخرية تطورات 

املصريف العاملي، وقد أدت موجات التغيري هذه، إىل تطور نشاط البنوك وتوسعت مساحة ونطاق أعماهلا املصرفية سواء على 
  .املستوى الداخلي أو الدويل، فانعكس ذلك على زيادة املخاطر املصرفية لتزداد معها حدة التعثر يف املصارف

ريف جانبا هاما من جوانب التهديد يف القطاع املصريف يف خضم التحديات اليت تفرضها التطورات حيث يعترب التعثر املص
 أداءولرمبا تعترب ظاهرة التعثر املصريف من األزمات املصرفية ذات األثر اجلوهري على  ،العاملية على هذا القطاع االقتصادي اهلام

هلذه األزمة، إال وكان عرضة يف النهاية إىل اخلسارة واملخاطرة العالية البنوك، حيث بات من الواضح أنه ما من مصرف يتعرض 
  .وأحيانا إىل اإلفالس، مما يؤثر على مسعته التجارية

وكما هو معلوم فإن االهتمام يتنامى حاليا من قبل املصارف مبسألة إدارة التعثر املصريف مبا خيفف من املخاطر اليت تتعرض   
وحيافظ على استقرار اجلهاز املصريف، وعليه فان وحدات اجلهاز املصريف مدعوة إىل وضع اخلطط هلا املؤسسات املصرفية 

حلماية البنوك من التعثر واإلفالس وضمان  واإلسرتاتيجيات واإلطار املالئم إلدارة التعثر املصريف، من خالل توافر آليات سليمة
يسمى باحلوكمة املصرفية واليت تربز كجزء من منهج اإلصالح الذي ميس ومن بني هذه اآلليات ما . استقرار النظام املصريف ككل

  .املؤدية حلدوث مشكلة التعثر املنظومة املصرفية نتيجة األزمات احلادة
كادميية ومن جتارب خمتلف دول مشكلة التعثر املصريف املستنبطة من الدراسات العلمية واأل إدارةواستنادا إىل أساليب   

 - اليت أصبحت مشكلة التعثر املصريف مالزمة للعمل املصريف فيها- ملعتمدة على مستوى املنظومة املصرفية اجلزائرية العامل، وتلك ا
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ما مدى مسامهة احلوكمة يف إدارة مشكلة التعثر : نستطيع أن نطرح السؤال الرئيسي واجلوهري الذي سيكون حمور الدراسة كالتايل
  .جلزائري؟املصريف على مستوى النظام املصريف ا

 وذلك االستنباطي املنهج على نعتمد سوف البحث إشكالية على واإلجابة املوضوع جوانب مبختلف اإلحاطة قصدو   
األدوات  استخدامعن طريق  االستقرائي، واملنهج املوضوع أبعاد خمتلف وحتليل وصف �دف التحليلي، الوصفي األسلوب بإتباع

، إرتئينا تقسيم ثالبح من املتوخاة النتائج إىل لوصوللو صريف لعينة من املصارف اجلزائرية، امل االستقراراإلحصائية لتقدير درجة 
  :هذه الورقة البحثية إىل ثالثة حماور على النحو التايل

  .اإلطار النظري للتعثر من منظور مصرفي: المحور األول
ة يف الشرق والغرب وباتت تعاين منه مجيع املصارف بال يعترب موضوع التعثر املصريف مؤرقا ملعظم اإلدارات البنكية املعاصر   

استثناء، السيما تلك العاملة يف الدول النامية، فالتعثر ظاهرة عاملية يعانيها كثري من الدول العامل، والبنوك ال تستطيع تفادي 
وانب لضمان أكرب قدر من األمان التعثر بنسبة مائة باملائة، كما أن املخاطرة هذه جيب أن تكون حمسوبة ومدروسة من مجيع اجل

للعمل املصريف، وحاالت التعثر بالبنوك دون وضع حل هلا يزيد من املشكالت املرتتبة عن هذه الظاهرة مما يتطلب ضرورة إجياد 
من الدول ذلك األمر العديد  ذاوقد ح. احللول املناسبة ملشكلة التعثر املصريف، واليت متتد آثارها إىل االقتصاد جبميع قطاعاته

والسلطات النقدية فيها إىل اختاذ موقف وتدابري كانت قاسية أحيانا من أجل محاية أجهز�ا املصرفية واحملافظة على الثقة العامة 
  .فيها
  .طبيعة التعثر المصرفي: أوال
ر حول فكرة حمورية نه توجد عدة مفاهيم للتعثر وإن كانت كافة هذه املفاهيم تدو أميكن القول  :ماهية التعثر المصرفي -1

 :، حيثواحدة
فهو ليس نتاج حلظة ولكنه ناجم عن العديد من األسباب : يعرف التعثر بأنه عملية أو حالة، فمن حيث كونه عملية

املشروع من عدم قدرته على  إليهاىل احلالة اليت يصل إوالعوامل اليت تفاعلت وتتفاعل عرب مراحل زمنية تطول وتقصر وتؤدي 
اته واحلصول على التزامات جديدة، بل أيضا العودة إىل مكان عليه من قبل، أو استعادة توازنه املايل والنقدي أو سداد التزام
  .)1(التشغيلي

ىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار إويعرف التعثر بأنه احتمالية تعرض املصرف 
اآلثار السلبية النامجة عن أحداث  إزاءىل وجهة نظر املدققني الداخلني واملديرين للتعبري عن قلقهم إف يشري يفهذا التعر . )2(معني

  .مستقبلية حمتملة الوقوع هلا القدرة على التأثري على حتقيق أهداف البنك املعتمدة وتنفيذ إسرتاتيجياته بنجاح
التعثر بالصعوبات املتعددة اليت تواجهها املنشآت، إذ يعين  وعليه يشري العديد من الباحثني إىل مفهوم التعثر من خالل ربط

التعثر املايل عدم قدرت املنشأة على سداد اإللتزامات قصرية األجل يف مواعيدها مع تزايد رصيد السحب على املكشوف، وتزايد 
 :خمتلفة تبني املقصود بالتعثر هي اتاجتاهإىل ما سبق جند أن هناك  واستنادا. )3( عجز صايف رأس املال و إرتفاع تكلفت التمويل

               ؛يقصر حاالت التعثر على حدوث اإلفالس مبعناه القانوين أي التعثر مرادف لإلفالس: اإلجتاه األول -
                                ؛يعتمد على مظهر واحد من مظاهر التعثر مثل ربط التعثر بتحقيق خسائر: حتاه الثاينإلا -
يربط التعثر بعدة مظاهر مثل عدم القدرة على حتقيق أرباح مناسبة، وحتقيق خسائر وعدم القدرة على سداد : اإلجتاه الثالث -

  .اإللتزامات املالية وفوائدها
 وهناك عدد من السمات للتعثر املصريف قد تظهر مجيعها أو عدد منها يف البنك وعندها نقول بأن البنك يتجه حنو التعثر ومن  

ضعف االدارة العليا وارتفاع ظاهرة الفساد املايل واإلداري، ارتفاع روح ا�ازفة واملخاطرة عند منح االئتمان بسبب : هذه السمات
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املنافسة الشديدة، دخول البنك يف أعمال ليست من اختصاصه، ضعف الرقابة الداخلية واخنفاض موارد البنك وعدم توفر 
 .مارات أو احملفظة االستثمارية لدى البنكاالحتياطات وسوء إدارة االستث

اليت تنتهي أحواهلم  املصرفية هناك إشارات حتذير تكاد تكون عامة لدى معظم املؤسسات: اإلشارات الدالة على التعثر2-
   :)4(ىل التعثرإاملالية 

  قياسا بفرتات مماثلة لسنوات سابقة؛ ة املصرفيةتباطؤ النمو يف املؤسس -
  ؛ صرفادة وغريبة يف البيانات املالية للمأرقام غري معت -
  على التحصيل؛ صرفعدم التوازن بني التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية وذلك نتيجة عدم قدرة امل -
  ؛مصرفتغيريات يف اإلدارة املالية لل -
  عدم االنتظام يف سداد الدائنني؛ -
  لكبار عمالئه؛ صرفخسارة امل -
  تجه؛ييف تقييم الوضع الراهن وإىل أين  إدارة املصرف عدم قدرة القائمني على -
  .التقدير اخلاطئ ملستويات الذروة املومسية ومنح القرض على أساس هذا التقدير اخلاطئ -

  . المصرفي أنواع وتقسيمات التعثر: ثانيا
وكذا بطبيعة العوامل ، ستوى الكليتتعلق نوعية التعثر اليت تواجه املصارف مبجموعة الظروف املتعلقة بالنشاط املصريف على امل

  :)5(اط املصريف إىل النوعني التالينيـــصرفية لذلك ميكن تقسيم التعثر املرتبط بالنشاملؤسسة امللية املتعلقة بــالداخ
ستطيع ىل احلالة اليت ال يإذلك يشري بوهو  ،يعرب عنه كذلك بالتعثر املتعلق باملنافسة :التعثر المتعلق بالنشاط المصرفي -1

حجم عوائده  اخنفاض(احلصة السوقية له  باخنفاضواليت ترتجم  ،فيها املصرف املنافسة يف السوق املصرفية بشقيه احمللي والعاملي
وهذا النوع من التعثر ميس جممل . واخلروج من السوق املصريف االستمرارمما يعين عدم قدرته على  ،)جتاه الغري التزاماته وازدياد

، ولكنه حيدث فقط يف املصارف اليت ال تستطيع مواجهة حتديات شدة املنافسة يف السوق املصريف ،)بصورة كلية(يف النظام املصر 
بتطبيق نظام الصريفة الشاملة وتنويع املنتجات وفقا للمقاييس واملعايري العاملية والقيام بزيادة رأس املال واإلعتماد على الكفاءات 

  .لى مواكبة التطوراإلدارية واملصرفية القادرة ع
يقع هذا النوع على مستوى املصرف يف حد ذاته ويتطلب إجراء حتليل شامل مليزانية  :التعثر المتعلق بالمؤسسة المصرفية -2

 ظهورهللتعرف على حجم التعثر وأهم العوامل اليت أدت إىل  ،)حسب الطبيعة وحسب الوظيفة(النتائج  اتالسنة املالية وحساب
التعثر املتصل : شكال حسب درجة خطورة التعثر تتمثل يفأسسة املصرفية عدة ؤ ويأخذ التعثر املتعلق بامل ،وكيفية معاجلته
  .التعثر املسترت، التعثر املكشوف، باملسامهني مباشرة

  .أسباب التعثر المصرفي: ثالثا
وعة من األسباب تؤدي بالبنوك إىل ال يوجد سبب واحد ميكن أن نرجع له تعثر املؤسسات املصرفية بل يف العادة هناك جمم  

  .التعثر، علما أن هذه األسباب تتباين وفقا لوجهة نظر الدارس للتعثر املصريف
 ،تتباين بإختالف طبيعة املشاكل اليت تواجه األنظمة املصرفية ،سباب والعوامليعد التعثر املصريف حمصلة لتوليفة واسعة من األ إذ  

أن معظمها تدخل يف نوعني إال سباب التعثر من نظام مصريف آلخر أوبالرغم من تعدد وتباين  ،وهي بذلك ال تأخذ نسقا واحدا
  :)6(من األسباب خارجية وداخلية 
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تقع ضمن نطاق  ال يالعامة وه يةمصدرها البيئة اخلارج اليتتعرب عن األسباب  :ة للتعثر المصرفيياألسباب الخارج -1
واملالية غري  االقتصاديةاإلصالحات ، الكلي االقتصادستقرار اعدم  :ذه األسباب يفوتتمثل أهم ه ،التحكم من طرف املصرف

  ، التدخل احلكومي، التحرير املايل واالنفتاح االقتصادي، القصور يف القوانني والتشريعات احمللية؛بنية السوق املصرفية، املناسبة
ط بطبيعة اإلدارة يف البنك وكيفية ممارسة األنشطة اليت يقوم وهي األسباب اليت ترتب :سباب الداخلية للتعثر المصرفياأل -2

تدين  : يف�ا بالبيئة الداخلية لنشاط املصرف وتنحصر سباب اليت يستطيع املصرف السيطرة عليها ألوتضم جل األبتنفيذها، 
عدم توفر جهاز تسويقي فعال ، ، عجز يف السيولة، عدم فاعلية أجهزة اإلشراف والرقابة املصرفية، الغش والفسادكفاءة اإلدارة

  .، إضافة إىل عوامل تنظيميةعدم كفاية رأس املال، وقوي داخل املصرف
  .قياس التعثر المصرفي: رابعا

، حيث طورت دراسات حتتوي على عدد من األدوات اليت تعترب مهمة التنبؤ املبكر بالتعثر املصريفجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية   
املصريف يف أي بلد، وذلك باالعتماد على املقاييس اإلحصائية أو املالية للتعبري الكمي عن املستوى النسيب  للتنبؤ بتعثر القطاع

  :)7(للتعثر، وميكن تصنيف تلك األدوات يف ا�موعات التالية 
أو قياس درجة  وتعتمد هذه األدوات على قياس درجة التشتت يف قيم املتغري املايل حمل االهتمام، :األدوات اإلحصائية -1

  :حساسيته اجتاه التغريات اليت حتدث يف متغري آخر، ومن أهم هذه األدوات
والذي يتمثل يف الفرق بني أعلى قيمة وأدىن قيمة للمتغري املايل موضع االهتمام، وميكن استخدام املدى كمؤشر  :المدى -1-1

لك مؤشرا على ارتفاع مستوى اخلطر املصاحب للمتغري املايل للحكم على املستوى النسيب للتعثر، وكلما زادت قيمة املدى كان ذ
  موضع اإلهتمام؛

كمية أكثر تفصيال من مقياس املدى وذلك من خالل تتبع سلوك املتغري املايل   أداةوهي تقدم  :التوزيعات االحتمالية -1-2
 هلذه القيم، واستخدامه يف املقارنة بني وحتديد القيم املتوقعة احلدوث يف ظل األحداث املمكنة، وحتديد التوزيع االحتمايل

حنو الطرفني كان ذلك مؤشرا  اتساعامستويات اخلطر املصاحبة لعدد من األصول املستقلة، وكلما كان التوزيع االحتمايل أكثر 
  على ارتفاع مستوى التعثر؛

كلي املصاحب للمتغري املايل، وهو يعترب أكثر املقاييس اإلحصائية استخداما كمؤشر للخطر ال :االنحراف المعياري -1-3
يقيس درجة تشتت قيم املتغري موضوع الدراسة حول القيمة املتوقعة له، وكلما زادت قيمة االحنراف املعياري دل ذلك على ارتفاع 

  مستوى التعثر؛
 وبني العائد )مقاسا باالحنراف املعياري(هو مقياس نسيب لدرجة التشتت حيث يربط بني اخلطر : معامل االختالف -1-4
معامل االختالف هو األكثر دقة حيث يعرب عن درجة اخلطر لكل وحدة من العائد،  عتربلذلك يو  ،)مقاسا بالقيمة املتوقعة(

  وكلما ارتفعت قيمته دل ذلك على ارتفاع مستوى التعثر؛
يت حتدث يف متغري آخر، ويدل مقياس ملدى حساسية قيم املتغري املايل موضوع الدراسة للتغريات ال هو :معامل بيتا -1-5

  . معامل بيتا املرتفع على ارتفاع درجة احلساسية وبالتايل ارتفاع مستوى التعثر
تساعد النماذج التحليلية على التنبؤ بالتعثر قبل حدوثه، ومن أبرز هذه   :النماذج التحليلية للتنبؤ بالتعثر المصرفي - 2

  :النماذج ما يلي
تعرف بالنماذج األحادية وتعتمد على متغري واحد أو نسبة مالية واحدة بوصفها وسيلة للتنبؤ  :نماذج النسبة الواحدة -1- 2

من أوائل الباحثني الذين قدموا منوذج يعتمد على نسبة مالية واحدة من خالل  ) Beaver( بالنجاح أو التعثر املصريف ويعترب بيفر
حدد هذا النموذج وفق دراسة متت . )8(ثلة من املنظمات املتعثرة األمريكيةأحباث مكثفة أخذ فيها من املنظمات الناجحة وعينة مما
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، استخدمت لغرض التنبؤ بالفشل وتعد من الدراسات الرائدة يف هذا ا�ال وكان عنوان الدراسة التحليل املايل  1966عام 
ابقة لإلفالس بالنسبة للشركات الفاشلة كمؤشرات للفشل، حيث قارن بني ثالثني نسبة مالية هلذه الشركات للسنوات اخلمسة الس

وقد كانت أحباث بيفر تشري إىل أن أفضل النسب للتنبؤ املايل هي النسب اليت تعتمد على التدفق النقدي وهي مرتبة حسب 
  :)9(دقتها يف احلكم على املؤسسات كما يلي

  نسبة التدفق إىل إمجايل الديون؛ -
  نسبة صايف الدخل إىل إمجايل الديون؛ -
  .نسبة إمجايل الديون إىل إمجايل املوجودات -

  :والنموذج الذي توصل إليه بيفر، توضحه املعادلة التالية
  

 :حيث أن
 Z :،هي املؤشر الكليA1 : ،هي نسبة التدفق النقدي إىل جمموع االلتزاماتA2 : ،هي نسبة صايف الربح إىل جمموع املوجودات

A3 : ع املوجوداتهي نسبة جمموع االلتزامات إىل جممو.  
ترتكز هذه النماذج على أسلوب التحليل التمييزي املتعدد، وهو أسلوب إحصائي  :نماذج تحليل النسب مجتمعة -2-2

يفرق بني جمموعتني أو أكثر حيث تعرض كل جمموعة وفقا لصفا�ا اخلاصة �ا، ويهدف النموذج الكمي املقرتح إىل الوصول 
لة على تعظيم الفروق بني ا�موعتني، ويف الوقت عينه تقليل التشابه أخطاء التصنيف، وتعد للدالة التمييزية، وتعمل هذه الدا

من الدراسات اهلامة اليت استخدمت جمموعة من النسب املالية للتنبؤ بتعثر  1969سنة  ) Altman(دراسة إدوارد ألتمان 
ى ناجحة مماثلة هلا يف نوع الصناعة وحجم األصول منظمة متعثرة وأخر  33املنظمات، ويف هذا اخلصوص أخذ عينة مكونة من 

، واستخرج من القوائم املالية يف السنة األوىل قبل وقوع اإلفالس للعينة 1965إىل غاية سنة  1946خالل الفرتة املمتدة من سنة 
ناء منوذج للتنبؤ بتعثر نسبة مالية تعرب عن خمتلف جوانب النشاط املتعلقة باملنظمة، ومن خالل ذلك توصل إىل ب 22املذكورة 

) قام على مخسة متغريات ميثل كل منها نسبة مالية حتيط بأهم األبعاد املالية وهي السيولة، الرحبية، الرفع املايل والنشاط(املنظمات 
  :عادلة االرتباط التاليةمب اأخذ

    
           

 :حيث أن 
Z :فلسة وغري املفلسة،القيمة التمييزية وهي معيار التفريق بني املنظمات امل X1 : ،نسبة صايف رأس املال إىل جمموع املوجودات

X2 : ،نسبة األرباح احملتجزة إىل جمموع املوجوداتX3 : ،نسبة صايف الربح قبل الفائدة والضريبة إىل جمموع املوجوداتX4 : نسبة
  .بة املبيعات إىل إمجايل املوجوداتنس: X5 القيمة السوقية حلقوق املسامهني إىل القيمة الدفرتية إلمجايل الديون، 

  :تصنف املنظمات املتعثرة حمل الدراسة وفق هذا النموذج يف ثالث فئات هيو  
  .2,99أكرب أو يساوي  Zفئة املنظمات الناجحة أي القادرة على االستمرار واليت تكون فيها قيمة  -
  .1,81تقل عن  Zا فئة املنظمات املتعثرة أي اليت حيتمل إفالسها و اليت تكون فيه -
حمصورة بني  Zفئة املنظمات اليت يصعب حتديد وضعها وبالتايل ال بد أن ختضع لدراسة تفضيلية، و ذلك عند تكون قيمة  -

  .2,99و  1,81القيمتني 

Z = 1.3A1 + 2.4A2 – 0.98A3 – 6.787 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4  + 0.999X5 
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وهو على خالف  1976سنة ) Argenti(متت صياغة هذا النموذج من طرف أرجنيت : نموذج التحليل الوصفي -2-3
املتغريات والعوامل الوصفية أو النوعية دون الكمية، وقد مسي هذا النموذج اخلطأ اإلداري يف دراسته إىل قني، يستند النوعني الساب

املتعدد، وتقوم فكرة هذا النموذج على إعطاء أمهية بالغة للقرارات اإلدارية ولنواحي الضعف أو القصور يف جوانب التنظيم 
نظام احملاسيب املستخدم يف املنظمة، وبذلك قسم أرجنيت التعثر إىل ثالثة أسباب رئيسية هي خصوصا النظامني املايل واإلداري كال

العيوب، األخطاء واألعراض، وأهم ما يركز عليه النموذج ويؤكد عليه أرجنيت هو أنه إذا كانت اإلدارة ضعيفة فإ�ا تستعمل النظام 
نظمة املتعثرة بعدة تبدأ حبدوث العيوب اليت تقود إىل حدوث األخطاء احملاسيب ولن تستجيب للتغري، وحسب هذا النموذج متل امل

  .)10(اليت يرتتب عليها ظهور أعراض التعثر اليت باستفحاهلا تؤدي إىل اإلفالس
 .ثوابت التعامل مع التعثر المصرفي: سابعا

 : )11(قاء الضوء عليها كالتايلجيب التعامل مع التعثر املصريف بواقعية وتفاعلية من خالل عدد من الثوابت ميكن إل 
جيب التعامل مع التعثر باعتباره ظاهرة يومية بالبنوك، بالفعل اهلادئ وبأساليب فنية وليس بأساليب قهرية، ألن تثبيت الثقة ال  -

  يصلح معها إال سياسة اإلصالح اهلادئ اهلادف؛
  ة أكثر ومظلة محائية  أكرب من البنوك املركزية؛يتطلب التعامل مع التعثر املصريف شفافية عالية من البنوك ورقاب -
تعترب عملية توفيق أوضاع الديون املتعثرة من األمور احلكيمة اليت يرجع تقديرها للبنوك، أيا كانت النتائج املرتتبة على ذلك طاملا  -

تداعيات خطرية برتتيبات جديدة يف  واكبتها شفافية تامة ومنهج متعارف عليه، لذا تفرض األوضاع االئتمانية حتدي كبري ملواجهة
  ظروف خمتلفة تقود اجلهاز املصريف ملرحلة غامضة يف مواجهة التعثر املصريف يف ظل مستقبل جمهول؛

إن احللول األكادميية حلاالت التعثر املصريف قد تبدو معروفة، إال أن الصعوبة تكمن يف التنفيذ العملي هلا وسط البيئة القانونية  -
 احلالية؛

جيب أن ترتك القدرة التفاوضية بني البنوك وعمالئها املتعثرين تعمل حبرية كاملة بينها لالتفاق على السياسات األكثر مالئمة  -
 للطرفني؛

 ؛ضروريا أمراإن االجتاه إىل تسييل األصول غري املنتجة لألنشطة، اليت تعاين تعثرا وال يرجى شفاءا منها إمنا يعد  -
ية لألجهزة املصرفية املتحضرة هي املراجعة املستمرة، وتطوير آليات االستكشاف املبكر لألخطاء اليت تقود إن السمات الرئيس -

  .إىل التعثر املصريف
 : وميكن القول بأن قضية التعثر املصريف تثري العديد من القضايا واحللول لعل من أمهها  
عميل الواحد ومدى احلاجة إىل تعديلها وإعادة النظر يف مديونيات القواعد احلالية بشأن احلد األقصى للتمويل املمنوح لل -

 العمالء املتعثرين اجلادين مبنحهم تسهيالت جدية وجدولة املتأخرات وختفيض أسعار الفائدة للخروج من هذه األزمة؛
وجدية دراسات اجلدوى  جوانب القصور يف العملية وسبل معاجلتها، ووضع أسس جديدة وقواعد وضوابط حمددة ملنح االئتمان -

  وتوفري البيانات واملعلومات عن األنشطة االقتصادية؛ 
 أثر النفوذ السياسي املتزايد لكبار رجال األعمال على القرار االئتماين؛  -
 السعي البتكار أوعية ادخارية جديدة لتنشيط سوق االدخار يف ظل الرتاجع يف نشاط البورصة؛  -
 رقابة واإلشراف على اجلهاز املصريف؛ دور البنك املركزي يف ال -
 املبكر اليت تساعد على اكتشاف ومواجهة املمارسات اليت �دد سالمة العمل املصريف؛  اإلنذاركيفية تدعيم آليات   -

ب يجمموعة من األساليب واإلجراءات املكملة لبعضها البعض، سواء من حيث جتن تضافروعليه تتطلب إدارة التعثر املصريف 
 الستمراريةارف من الوقوع يف صعوبات تؤدي إىل ظهور مشكلة التعثر، أو التقليل من اآلثار السلبية هلا بواسطة توفر إمكانية املص
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 اليتوبرصد خمتلف اإلجراءات واألساليب  .املصرف من جديد أو تصفيته وخروجه من النشاط املصريف بأقل تكلفة ممكنة
الذي يستدعي االلتزام مببادئ احلوكمة  اإلدارياجلانب  يف شكلة التعثر جندها تنحصرالدول أثناء وبعد معاجلة م استخدمتها
 .املصرفية

 . المصرفيتعثر تنفيذ الحوكمة لمواجهة ال تاستراتيجيا: المحور الثاني
ايل، وتعترب احلوكمة يعد التعثر املصريف من أخطر املشاكل اليت �دد اقتصاديات الدول ملا له من خطورة وآثار سلبية على القطاع امل

. من بني اآلليات والوسائل احلديثة اهلامة اليت �دف إىل احلفاظ وضمان االستقرار يف النظام املايل ككل واملصريف بشكل خاص
ة فاحلوكمة املؤسسية يف القطاع املصريف تتم من خالل جمموعة من اإلسرتاجتيات والقواعد والتنظيمات القانونية واحملاسبية واملالي

  .عملها ملواجهة التعثر املصريف أداءواالقتصادية توجه وحتكم اإلدارة يف 
 . اإلطار المفاهيمي لحوكمة النظام المصرفي: أوال
فحول مفهوم احلوكمة يف املصارف هناك العديد من التعاريف واملفاهيم اليت ذكرت يف هذا : مفهوم حوكمة النظام المصرفي 1-

  :دة وجهات نظر خمتلفة منهاا�ال، حيث ينظر إليه من ع
وتطوير مستوى اإلدارة،  األداءتطوير اهلياكل الداخلية للبنوك مبا يؤدي إىل حتقيق الشفافية يف : احلوكمة من املنظور املصريف تعين -

دار�ا واإلدارة وترى جلنة بازل أن احلوكمة من املنظور املصريف تتضمن الطريقة اليت تدار �ا املؤسسات املصرفية بواسطة جمالس إ
  . )12(العليا

نظام متكامل للرقابة يتضمن جمموعة من اإلجراءات القانونية واإلدارية واحملاسبية وغريها، والذي يرمي إىل اتساع : كما تعرف بأ�ا
مة السوقية وتعظيم القي أدائهانظام املساءلة وحتقيق املساواة عند حتديد حقوق أصحاب املصاحل يف الوحدة االقتصادية وحتسني 

  .)13(ألسهمها وحتقيق اإلفصاح والشفافية عن املعلومات احملاسبية ذات اجلودة العالية اليت حتقق منفعة مستخدميها
النظام الذي تتم مبوجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء حتقيق غايا�ا وأهدافها فهو النظام الذي : كما تعرف احلوكمة بالبنوك بأ�ا

  .)14( )واملؤسسني نواملستثمرياملسامهني (مع مصادر رؤوس األموال  يتعاملون مبوجبه
أثارت حوكمة املصارف اهتمام الباحثني واملسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل : أهمية الحوكمة المصرفية وأهدافها -2 

ب اليت أدت حلدوث هذا وذلك نتيجة حلاالت الفشل واإلفالس املايل لكثري من الشركات الكربى فمن خالل دراسة األسبا
الفشل املايل واإلداري تبني أن انعدام أسلوب حوكمة املصارف ميكن القائمني على املصرف من الداخل سواء كانوا جمالس إدارة 

  .أم مدراء أم موظفني عموميني من تفضيل مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة املسامهني الدائمني وعامة اجلمهور
ليت تضعف فيها أساليب حوكمة املصارف تعترب أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفوق جمرد فضائح وأزمات مالية وعليه فإن الدول ا  

حيث أصبح من الواضح متاما أن إدارة املصرف من خالل مفهوم احلوكمة حيدد بدرجة كبرية مصري املصارف ومصري اقتصاديات 
  .الدول يف هذا العصر املسمى بعصر العوملة

ذلك فإن إجراءات العوملة مثل حترير االقتصاد والتطور يف وسائل االتصاالت والتكامل بني األسواق املالية، وأيضا  باإلضافة إىل  
حوكمة املصارف واليت ميكن من  التحويالت يف أشكال ملكية املصارف مع زيادة عدد املستثمرين زادت من احلاجة إىل قواعد

االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية ويضاف لذلك أن املسامهة بتطبيق  األداءودعم خالهلا مساعدة املصارف وجذب االستثمارات 
  :)15(قواعد احلوكمة حيسن إدارة املصارف من خالل

  للمصرف؛ ةوضع إسرتاتيجي -
  حتديد أهداف املصرف وكيفية حتقيقها؛ -
  عملهم بكفاءة وفعالية؛ أداءحتفيز املديرين والعاملني على  -
  سي يف حتسني الكفاءة االقتصادية يف املصارف؛وضع نظام رئي -

  : )16(وهناك عدة أهداف تعمل احلوكمة على حتقيقها يف املصارف من أمهها
  مع حتسني الكفاءة االقتصادية للمصارف؛ األداءالتأكيد على مبدأ الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على  -
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املصارف حبيث تتحول مسؤولية الرقابة إىل كال الطرفني ومها جملس إدارة  ألداء متابعة املراجعة والتعديل للقوانني احلاكمة -
  املصرف واملسامهون؛

  اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة؛ أداءتقييم  -
  إمكانية مشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني؛ -
ى تدعيم استقرار نشاط املصارف العامة باالقتصاد وعدم حدوث ا�يارات جتنب حدوث مشاكل حماسبية ومالية مبا يعمل عل -

  باألجهزة املصرفية أو أسواق املال احمللية والعاملية واملساعدة يف حتقيق التنمية واالستقرار االقتصادي؛
لى أمواله وموجوداته مما يعزز فيه املصريف واحملافظة ع باألداءحتقق احلوكمة العديد من املزايا املرتبطة  :مزايا حوكمة المصارف -3

  :االستقرار املايل ومن مث االستقرار االقتصادي وبالتايل فإن للحوكمة مزايا أمهها
  ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداري اليت تواجهها املصارف ومن مث الدول؛ -
  تنمية للدول؛للمصارف ومن مث التقدم والنمو االقتصادي وال األداءرفع مستوى  -
  الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة يف القوائم املالية مما يزيد من اعتماد املستثمرين عليها الختاذ القرار؛ -
ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة إدارة املصارف أمام مسامهيها مع ضمان وجود مراقبة مستقلة على احملاسبني  -

  مالية على أسس حماسبية صحيحة؛ واملراجعني للوصول إىل قوائم
جتنب انزالق املصارف يف مشاكل مالية وحماسبية مبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط املصارف العامة باالقتصاد ودرءا  -

  .حلدوث اال�يارات باألجهزة املصرفية أو أسواق املال احللية والعاملية
  . األطراف المؤثرة في حوكمة المصارف: ثانيا

أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم وقواعد حوكمة املصارف وحتدد مدى جناح أو فشل احلوكمة يف  توجد  
  :املصارف وهي كاأليت

وهم يقومون بتقدمي رأس املال عن طريق ملكيتهم لألسهم يف املصرف وذلك يف مقابل احلصول على أرباح  :المساهمون - 1
وأيضا تعظيم قيمة املصرف على املدى الطويل، وهم من ميلك احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني  مناسبة الستثمارا�م
  ؛حلماية حقوقهم

وهم ميثلون املسامهني وأصحاب املصاحل ويقوم جملس اإلدارة باختيار املديرين التنفيذ من بني الذين يوكل  :مجلس اإلدارة -2
كما يقوم برسم السياسات العامة للمصرف وكيفية   أدائهمألعمال املصرف باإلضافة للرقابة على إليهم سلطة اإلدارة اليومية 
  ؛احملافظة على حقوق املسامهني

عن  املسئولةإىل جملس اإلدارة كما تعترب  باألداءعن اإلدارة الفعلية للمصرف وتقدمي التقارير اخلاصة  املسئولةوهي  :اإلدارة 3-
  ؛زيادة قيمتها باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشر للمسامهنيتعظيم أرباح املصرف و 

وهم جمموعة من األطراف الذين تربطهم مصاحل مع املصرف مثل الدائنني واملوردين والعمالء والعمال  :أصحاب المصالح -4
حل قد تكون متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان فالدائنون يهتمون واملوظفني، وجيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصا

  .مبقدرة املصرف عل السداد يف حني يهتم العمال واملوظفني مبقدرة املصرف على االستمرار
  .العوامل األساسية التي تدعم التطبيق السليم للحوكمة بالنظام المصرفي: ثالثا

  :)17(السليم للحوكمة بالنظام املصريف لدينا من بني العوامل األساسية اليت تدعم التطبيق
 وضع أهداف إسرتاتيجية وجمموعة من القيم واملبادئ اليت تكون معلومة لكل العاملني يف املؤسسة املصرفية؛ -
  وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية بالبنك؛  -
  ضمان توافر رقابة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا؛ -
  من العمل الذي يقوم به املراجعني الداخليني واخلارجيني يف إدراك أمهية الوظيفة الرقابية؛ االستفادة الفعلية -
  ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبيئة احمليطة؛ -
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  .مبادرات التعليم والتدريب لبناء طاقات يف حوكمة الشركات -
  .محددات وركائز حوكمة النظام المصرفي: رابعا
لكي تتمكن املصارف من االستفادة من مزايا تطبيق احلوكمة جيب أن تتوفر جمموعة من  :حددات حوكمة المصارفم 1-

  :احملددات والضوابط اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة وتشمل
هلا املصارف والشركات وتشري إىل املناخ العام لالستثمار بالدولة ومتثل البيئة اليت تعمل من خال :المحددات الخارجية 1-1-

  :واليت قد ختتلف من مكان ألخر أو من دولة ألخرى وهي عبارة عن
  ؛القوانني واللوائح اليت تنظم العمل باألسواق املالية-
نظام مايل جيد يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب الذي يشجع املصرف على االستمرار واملنافسة -

 ؛الدولية
ملؤسسات غري احلكومية مثل مجعيات احملاسبني واملراجعني يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية واملهنية واألخالقية دور ا-

 .اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة
وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل املصرف بني  :المحددات الداخلية 2-1-

لعامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واليت يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بني مصاحل ا
 .هذه األطراف الثالثة

تتمثل ركائز حوكمة املصارف يف ثالثة ركائز أساسية وهي السلوك األخالقي، الرقابة واملساءلة  :يةحوكمة المصرفالركائز  - 2
حيث أن السلوك األخالقي يتم من خالل  ،إدارة املخاطر، وتعترب الركائز ذات أمهية شديدة ملا هلا من تدعيم حلوكمة املصارفو 

ضمان االلتزام السلوكي، ويتم تفعيل الركيزة الثانية واهلامة للحكومة وهي الرقابة واملساءلة من خالل عدة أطراف رقابية خارجية 
ثالثة فهي إدارة املخاطر ونظام إدارة املخاطر وتتمثل يف الكشف عن اخلطر وتوصيلها للمسامهني وأصحاب وداخلية أما الركيزة ال

 .املصاحل باملصرف يف الوقت املناسب
  .متطلبات إرساء الحوكمة في المصارف ومدى االلتزام بها: خامسا

    :)18(لبنوك ومن بني هذه الركائز نذكرهناك عدة ركائز تعترب األساس الذي عليه يتم إرساء مبادئ احلوكمة يف ا  

إن وجود نظام حقوق امللكية اخلاصة يعترب واحد من أهم الركائز األساسية الضرورية القتصاد دميقراطي  :حقوق الملكية 1-
هذه  يقوم على أساس السوق ومن الضروري أن تضع قوانني ولوائح حقوق امللكية معايري بسيطة وواضحة حتدد كيفية اجلمع بني

  .احلقوق أو تبادهلا
إىل وجود قوانني تنظم آليات التصفية  دعاليست مجيع البنوك ناجحة وهذا ما  :-ونزع الملكية اإلفالس-آليات الخروج  - 2

واخلروج بطريقة منصفة واعتبار هذه اآلليات ضرورية حىت يكون من املمكن تصفية االستثمارات وحتويلها حنو بنوك منتجة قبل أن 
  .إىل الضياع التامتنتهي 

أسواق األوراق املالية اجليدة تؤدي إىل انضباط الداخليني بإرسال إشارات األسعار بسرعة ومتكني  :أسواق األوراق المالية 3-
املستثمرين من تصفية استثمارا�م بسرعة ودون أن يتحملوا تكاليف كبرية وهذا بدوره يؤثر على قيم أسهم البنك وقدرته على 

  . رأس املالالوصول إىل
لن تكون للركائز السابقة أي أمهية تذكر يف غياب نظام قضائي سليم ينفذ القوانني باستمرار  :نظام قضائي مستقل وسليم 4-

  .وبكفاءة ونزاهة وحيافظ على احرتام القوانني
سؤولية وقبول احملاسبة إن تأثري مراعاة النزاهة والعدالة يف العمل وحتمل امل :العالقات الجيدة بين أصحاب المصالح 5-

يقتصر على حتسني مسعة البنك وجذب رؤوس األموال فقط بل يعطيها ميزة  والشفافية جتاه املسامهني وأصحاب املصلحة ال
  .هم مرتبط جزئيا بآداب البنوك وخاصة املودعون والعكس بالعكسري تنافسية فأصحاب املصاحل يدركون بأن مص
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  .كمة لمواجهة التعثر المصرفيإستراتيجيات تنفيذ الحو : سابعا
حناول يف هذا اإلطار حتديد املعامل اإلسرتاتيجية املثلى اليت تسمح بالتنفيذ السليم للحوكمة يف البنوك واملؤسسات املالية حىت   

األزمات تتمكن من حتقيق استقرارها وسالمتها املالية وبالتايل حتقيق استقرار اجلهاز املصريف ككل، وهذا ما يسمح مبواجهة 
  .والتعثرات املالية واملصرفية بشكل فعال

حتتاج املؤسسات خصوصا املالية واملصرفية منها إىل نظام فعال للحوكمة، : المصرفية خصائص النموذج األمثل للحوكمة -1
وكمة إىل البحث ، و هذا ما دفع العديد من املهتمني باحلاملصريف نظام قادر على التطور والتوافق مع متغريات ومستجدات العمل

يف فرضيات النموذج األمثل، أو كيفية الوصول إىل منوذج حيوي وفعال صاحل للتطبيق بشكل عام، وله املرونة الكافية حبيث 
  .يستوعب متطلبات احلوكمة

 : وعليه فنظام احلوكمة حىت يكون منوذجا جيدا البد من توفر خصائص أمهها مايلي  
  رساء مبادئ احلوكمة؛الفاعلية القصوى يف حتقيق وإ -
 البساطة الشديدة يف التطبيق والتنفيذ؛ -
 سهولة الفهم واإلستعاب من جانب العاملني؛ -
 املرجعية العميقة، خاصة يف إطار القيم واآلداب العامة؛ -
 .، والتكيف مع املتغريات واملستجدات وبشكل دائم ومستمرواالرتقاءالقابلية لإلستمرار والتطور  -

من بني العوامل األساسية اليت تدعم التطبيق السليم للحوكمة بالنظام : ت نموذج الحوكمة الجيد بالمصارفمتطلبا 2-
 :)19(املصريف نذكر ما يلي

  وضع أهداف إسرتاتيجية وجمموعة من القيم واملبادئ اليت تكون معلومة للعاملني يف املؤسسة املصرفية؛ -
  لبنك؛وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية با -
ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم للدور املنوط �م يف عملية احلوكمة وعدم خضوعهم ألي تأثريات، سواء داخلية  -

 أو خارجية؛ 
 ضمان توافر الرقابة املالئمة بواسطة اإلدارة العليا؛ -
 االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به املراجعني الداخلني واخلارجني يف إدراك أمهية الوظيفة الرقابية؛ -
 ضمان توافر نظم احلوافز مع أنظمة البنك وأهدافه البيئية احمليطة؛  -
 دور السلطات الرقابية يف مراجعة أعمال جملس اإلدارة واإلدارة العليا؛ -
 انضباط السوق فعليا؛ خلق بيئة لتعزيز -
 مبادرات التعليم والتدريب لبناء طاقات يف حوكمة املؤسسات؛ -
 .تطوير إطار قانوين فعال حيدد حقوق وواجبات البنك -
ومن جهة أخرى  ،مما سبق يتضح أن نظام احلوكمة البد أن يكون قائما على املناهج العلمية يف حتقيق أهدافه هذا من جهة  

 . )20(م احلوكمة بالبنوك يف إطار منظومة متكاملة ومتفاعلة يف مكونا�االبد أن يعمل نظا
لقد أثبتت عدة دراسات وأحباث أمهية احلوكمة املصرفية يف معاجلة التعثر املصريف واألزمات : أبعاد تنفيذ الحوكمة المصرفية 3-

ت طرح هذا املوضوع بشكل بارز، وجعلت التطبيقات املالية، ولعل األزمة املالية الراهنة اليت يشهدها االقتصاد العاملي أعاد
السليمة يف جمال إدارة املخاطر وممارسة رقابة مصرفية فعالة ضمن أولويات تطبيق حوكمة جيدة، فعلى سبيل املثال توصلت دراسة  

رفع من أن إتباع سياسات التحرير املايل يف ظل بيئة مؤسساتية غري متطورة ي إىل Suwanapom et Menkhoffكل من 
احتمال حدوث األزمات املصرفية واملالية، وأن عدم فاعلية آليات احلوكمة املصرفية ميثل مصدرا قويا حلدوث تلك األزمات، 

حيث �دف القواعد . )21(فضعف احلوكمة املصرفية يزيد من احتماالت ضعف القطاع املصريف خصوصا حتت تأثري التحرير املايل
يق بني شروط املنافسة البنكية، وتقوية السالمة املصرفية وتطوير نشاط البنوك، وهذه األهداف تصب يف االحرتازية إىل حتقيق التنس
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توسيع شروط املنافسة احلرة بني البنوك يف السوق املصريف، فوجود مناخ تنافسي يسمح للقطاع املصريف بالتطور وضمان سالمته 
يتمثل يف جتنب أو مواجهة أي أزمة تؤدي إىل التأثري على القطاع  وقوته، ومن جانب آخر للقواعد االحرتازية هدف رئيسي

املصريف، مما سبق يقع على املنظمني واملشرعني إرساء قواعد احرتازية متكن من إجراء رقابة مستمرة على سالمة القطاع املصريف، 
  .)22( حىت يتم ضمان الثقة يف هذا القطاع وجتنب األزمات النظامية املسببة للتعثر املصريف

  . آليات حوكمة النظام المصرفي الجزائري لمعالجة مشكلة التعثر: المحور الثالث
سؤولني إن قضية احلوكمة بشكل عام مل تكن مطروحة للنقاش يف اجلزائر حىت أن هذا املصطلح مل يلقى االنتشار الواسع بني امل  

ى رأسها صندوق النقد الدويل والبنك العاملي بضرورة تبين مبادئ وأجهزة اإلعالم، ولكن بعد إحلاح اهليئات املالية الدولية وعل
احلوكمة، سواء على املستوى الكلي يف إدارة االقتصاد أو على املستوى اجلزئي يف إدارة املؤسسات واملؤسسات املصرفية بشكل 

ح تبين مبادئ احلوكمة يطرح ونظرا  لتصنيف اجلزائر يف مراتب متقدمة يف قضية الفساد وضعف مناخ االستثمار، أصب. خاص
ذلك بداية اإلحساس بتبين هذه املبادئ اليت  بإحلاح األمر الذي دفع بالدولة إىل تكوين جلنة مسيت بلجنة احلكم الراشد، ويعترب

 .  العاملية يف تقييم اقتصاديات الدول من املعايري أصبحت
  .وضعية النظام المصرفي الجزائري في ظل اإلصالحات: أوال
أهم اإلصالحات اليت مست االقتصاد اجلزائري نذكر اإلصالحات املصرفية واملالية اليت غريت جمرى إدارة النظام املصريف  من  

والبنوك على وجه اخلصوص، واليت أفرزت سياسات مصرفية متعددة، فبعد اإلصالحات اليت مست القطاع االقتصادي عموما 
ألجل إعطاء حرية أكرب يف تسيري املؤسسات العمومية،  1988صادرة سنة وباخلصوص الصناعي منه من خالل القوانني ال

جاء دور القطاع املصريف وهذا يف  ،املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية 10-88وخصوصا القانون رقم 
من الناحية اهليكلية والتنظيمية  الذي أعاد بناء املنظومة املصرفية اجلزائرية 10-90بفضل قانون النقد والقرض  1990سنة 

  :)23( وعموما متيز النظام املصريف اجلزائري يف فرتة بداية التسعينات بـ. والتشريعية
  عجز كبري يف التسيري؛ -
  قلة الكفاءة يف تقييم وتقدير املخاطر؛ -
  عجز أنظمة اإلعالم، التسويق واالتصال؛ -
 العمل؛ غياب املنافسة وغياب التحديث يف تكنولوجيا -
  .ضعف يف مجع املدخرات واالعتماد الكبري على اإلصدار النقدي يف تقدمي القروض -
إنشاء جملس النقد والقرض واللجنة واملصرفية  10-90وفيما يتعلق بالرقابة على أنشطة وممارسات البنوك، مت مبوجب القانون   

حرتازية إضافة إىل الرقابة اليت متارسها اللجنة املصرفية يف امليدان ومها هيئتان تعمالن على إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد اال
واستجابة لآلثار . وعلى املكاتب باإلطالع على التقارير الواردة من خمتلف البنوك والتحقق من مدى االلتزام بالقوانني املعمول �ا

اري والصناعي اجلزائري، أصدرت السلطات النقدية السلبية اليت خلفتها الفضائح املالية وإفالس بنكي اخلليفة والبنك التج
املتضمن قانون النقد والقرض اجلديد قصد حماولة شغل كل الثغرات اليت كانت موجودة  11-03بالتشاور مع احلكومة األمر رقم 

 .10-90يف القانون رقم 
  .التعثر  في النظام المصرفي الجزائريقياس وتحليل : ثانيا

يتكون اجلهاز املصريف اجلزائري من وحدات مصرفية تعود ملكية  :صرفي في النظام المصرفي الجزائريمشكلة التعثر الم1- 
وأخرى ذات رأمسال خاص، وبالرغم من أن قانون النقد والقرض قد أسس إلرساء قواعد املنافسة ) ملكية عامة(رأمساهلا إىل الدولة 

تعامل  -كل ما يتعلق �ا السيما  وقوعها يف مشكلة التعثر املصريفو  -مومية يف اجلهاز املصريف لرفع كفاءته، إال أن املصارف الع
معاملة متييزية، فاملؤسسات العمومية اليت يكتسي نشاطها طابعا إسرتاتيجيا على ضوء برنامج احلكومة ختضع قوانينها األساسية  

ح أ�ا ختضع ملعاملة خاصة من الدولة يف حالة وقوعها ، وعليه يتض)24(التنظيمية املعمول �ا لنظام خاص حيدد عن طريق التنظيم 
وبالرغم  االجتاهحالة اإلفالس والتصفية، وضمن هذا  إىليف مصاعب مالية، وبالتايل فإن تعثرها يبقى مسترتا وال ميكن أن تصل 
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، إال أن املصارف العمومية ما من وجود نظام تأمني صريح للودائع حيمي مودعي مجيع املصارف العاملة يف اجلهاز املصريف اجلزائري
 %4,10مقابل  2010سنة % 6,89زالت تسيطر على إمجايل الودائع ا�معة يف النظام املصريف اجلزائري حيث بلغت حصتها 

للمصارف اخلاصة، وهو ما يربز الثقة اليت يوليها أفراد ا�تمع اجلزائري للمصارف العمومية املكسبة من احلماية الضمنية هلا من 
قبل الدولة، يف حني أن املودع يف املصارف اخلاصة ال يسرتجع إال احلد األقصى املقرر تعويضه من طرف نظام التأمني على 

  : الودائع، ونستنتج مما سبق أنه يوجد نوعني رئيسيني للتعثر املصريف يف املنظومة املصرفية اجلزائرية مها
عن طريق مساعدة الدولة وال يفضي أبدا إىل تصفية املؤسسة  احتوائهوميكن حيدث يف املصارف العمومية : رتمصريف مست تعثر -

 . املتعثرة
حيدث يف املصارف اخلاصة ويتم معاجلته وفق اإلجراءات احملددة يف قانون النقد والقرض، وحيتمل أن يؤدي : تعثر مصريف ظاهر -

 .  إىل إفالس  تصفية املؤسسة املصرفية املتعثرة
أفرزت إصالحات اجليل األول على مستوى اجلهاز املصريف اجلزائري : لتعثر بعض المصارف الجزائريةحاالت واقعية  -2

كلها ضمن القطاع املصريف اخلاص، ومتيزت بالتدخل الصارم للجنة املصرفية يف جل احلاالت،   احنصرتالعديد من حاالت التعثر، 
املتعثرة وتصفيتها فيما بعد وهي أقصى عقوبة تستخدمها اللجنة من املصارف اخلاصة  االعتمادحيث ترتكز تدخال�ا يف سحب 

  .  يف إطار معاجلتها ملشكلة التعثر املصريف
وحصل على الرتخيص من طرف  1997أسس مصرف اخلليفة اجلزائري سنة : تعثر وتصفية مصرف الخليفة الجزائري -1-2

يف  1998، بدأ نشاطه فعليا سنة 1998أوت  27تاريخ واعتمد من بنك اجلزائر ب 1998مارس  22جملس النقد والقرض يف 
أموال خاصة  مليون دينار جزائري، وميثل مصرف اخلليفة أول مصرف جتاري برؤوس 500شكل شركة مسامهة برأمسال بلغ 

 .ة، وعرف هذا املصرف مشكلة التعثر بعد تراكم جمموعة من األسباب املؤدية لتلك املشكل)25(جزائرية

الرخصة  1997جوان 28املنعقد يف  اجتماعهمنح جملس النقد والقرض يف : ية البنك التجاري والصناعيتعثر وتصف -2- 2
، وهو مصرف خاص أنشئ 1998سبتمرب  24البنك التجاري والصناعي اجلزائري ومت اعتماده من طرف بنك اجلزائر يف  بتأسيس

. والعمليات املصرفية خاصة يف جمال متويل التجارة اخلارجيةمليون دينار جزائري للقيام مبختلف النشاطات  500برأمسال قدره 
وفيما خيص أسباب تعثر هذا املصرف وبالنظر إىل أسباب تعثر مصرف اخلليفة اجلزائري، جند أ�ما يتقاربان كثريا خاصة فيما 

 . يتعلق بسوء اإلدارة والتسيري وارتكاب املخالفات ووجود حاالت الغش املتعمد
من نتائج الرقابة املصرفية للجنة املصرفية يف عوامل متعلقة  انطالقاحصر أهم أسباب تعثر النظام املصريف اجلزائري وعموما ميكن   

إىل سوء احلوكمة اليت ميزت الوظيفة الرقابية لبنك اجلزائر يف  إضافة ،وثقافية ومؤسسية اجتماعيةبالتسيري وسوء اإلدارة وأخرى 
التجاري والصناعي اليت تعترب من أهم أسباب األزمات املالية اليت واجهها البنكني، وهذا حسب  بداية نشاط بنك اخلليفة والبنك

  .ما أشارت له اللجنة البنكية يف إحدى مذكرا�ا واملتعلقة بنشاط الرقابة والتفتيش
  : )26(كما يليوقد ظهر سوء احلوكمة من خالل النقائص خبصوص بنكي اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري    
  عدم احرتام اإلجراءات احملاسبية للمؤسسة؛ -
  التأخر يف تقدمي التقارير لبنك اجلزائر؛ -
 املراجعة غري املنتظمة مللفات التوطني؛ -
 غياب املتابعة والرقابة؛ -
 عدم احرتام قواعد احلذر؛ -
لغرض قياس درجة االستقرار املايل يف : 2014 – 2010قياس االستقرار المالي لعينة من المصارف الجزائرية للفترة  -3

البيئة املصرفية اجلزائرية، والتمييز بني املصارف املتعثرة واملصارف السليمة انطالقا من خصائصها املالية وذلك باستخدام أسلوب 
بقسمة  score- Zقيمة وحتسب  املعتمد على البيانات املالية واحملاسبية وتقارير النشاط للمصارف،score- Zالتحليل التمييزي 
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ومتوسط معدل كفاية رأس املال على االحنراف املعياري ملعدل العائد ) ( جمموع متوسط معدل العائد على إمجايل األصول
  : وفق املعادلة التمييزية القانونية التاليةعلى إمجايل األصول 

 =  
  :حيث أن

   : حيسب وفق القانون اآليت حنراف املعياري اال -
  : إذ أن 

  ؛الوسط احلسايب ملعدل العائد على إمجايل األصول:  -
- n :؛عدد السنوات   
   ؛إمجايل األصول÷ النتيجة الصافية السنوية =  معدل العائد إمجايل األصول :  -
- E/A :؛إمجايل األصول÷ األصول اخلاصة القاعدية = عدل كفاية رأس املال م   
النتيجة + أرباح املرحلة املدينة  -أرباح املرحلة الدائنة + االحتياطات + رأس املال االجتماعي = األموال اخلاصة القاعدية  -

 . القيم املعنوية لالستغالل –السنوية الصافية 
  : يلي وهي مؤشر اإلفالس كماscore- Zايل لقيمة وجيري تقييم درجة التعثر امل  
  إن ارتفعت قيمة املؤشر يدل على قوة املركز املايل للمصرف ومدى إمكانية استمراره ومن مث اخنفاض درجة املخاطرة؛  -
 .فإذا اخنفضت قيمة املؤشر تشري إىل عدم إمكانية استمرار املصرف ومن مث ارتفاع درجة املخاطرة  -

لدراسة التطبيقية هلذا املوضوع مبا هو متوفر من بيانات ومعلومات عن البنوك اجلزائرية ورغم احملاوالت إلدراج مجيع وقد قيدت ا
 :املصارف اجلزائرية ولفرتة أطول، إال أن الدراسة اقتصرت يف األخري على املصارف التالية

لى معطيات امليزانيات العمومية للبنك الوطين اجلزائري اعتماد ع: المالي للبنك الوطني الجزائري االستقرارقياس درجة  - 3-1
  : درجة االستقرار املايل للبنك وفق اجلدول التايل حتتسب،  score -Z، وبتطبيق منوذج التحليل التمييزي 2014-2010للفرتة 

  .2014- 2010للبنك الوطني الجزائري للفترة   score- Zقيمة : 1الجدول 
 السنة

 

E/A (   - ) (   -  )² 
2010 0.02293047 0.10918991 0.004577524 0.000020953 
2011 0.02916674 0.1053427 0.010813794 0.000116938 
2012 0.01203131 0.14096062 -0.006321636 0.000039963 
2013 0.01559274 0.05324271 -0.002760206 0.000007618 
2014 0.01204347 0.098229868 -0.006309476 0.000039809 

 0.000225281 -  0.506965808 0.09176473 :ا�موع

  . 2014-2010 اعتمادا على امليزانيات العمومية للبنك الوطين اجلزائري للفرتة نيمن إعداد الباحث: المصدر    
  : فإن 1واعتمادا على بيانات اجلدول    

- 

  
 ( ) =   =0.007504689-  
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 : وعليه فإن
=( + )/ 0.007504689 = 15.95  

ة حىت مرة عن احنرافا�ا املعياري  15.95للبنك الوطين اجلزائري وجوب اخنفاض األرباح بأكثر منscore- Zويتضح من قيمة   
منخفضة جدا score- Zواملالحظ أن قيمة  ،تستنزف حقوق امللكية ومن مث يصبح املصرف عاجزا عن الوفاء بالتزاماته املالية

  . وهذا يدل على احتمالية تعرض البنك الوطين اجلزائري للتعثر ومن مث اإلفالس
ميكن score- Zت منوذج التحليل التمييزي بتطبيق خطوا :قياس درجة االستقرار المالي للقرض الشعبي الجزائري -3-2

 :وفق اجلدول التايل 2014-2010احتساب درجة االستقرار املايل للقرض الشعيب اجلزائري للفرتة 
  .2014- 2010للقرض الشعبي الجزائري للفترة   score- Zقيمة : 2الجدول 

)  E/A    السنة   - )  (   -  )²  
2010  0.0158185  0.09255462  0.002967042  0.000008803  
2011  0.00610034  0.08033173  -0.006751118 0.000045577  
2012  0.01543121  0.09172398  0.002579752  0.000006655  
2013  0.01257422  0.07114605  -0.000277238  0.000000076  
2014  0.01433302  0.08753119  0.001481562  0.000002195  

  0.000063306  -   0.42328757  0.06425729  :ا�موع

 .2014- 2010 من إعداد الباحثني اعتمادا على امليزانيات العمومية للقرض الشعيب اجلزائري للفرتة: المصدر   
  :وفق التايلميكن احتساب 2واعتمادا على نتائج اجلدول    

=Ave ROA = 0.06425729/5 =0.012851458  -  
  

 -  ( ) =   =0.003978253  
 : عليه فإن قيمة و  

  
                                                                                             
يتمتع باستقرار مايل على املستوى الكلي  أن القرض الشعيب اجلزائري مرتفعة وهذا يدل علىscore- Zحظ أن قيمة املال   

  . بابتعاده مسافة مقبولة نسبيا عن حدود التعثر واإلفالس
إىل  استناداانطالقا من نفس املنهجية املتبعة مع املصرفني و : قياس درجة االستقرار المالي لمصرف البركة الجزائري -3-3

، ميكن تقدير درجة االستقرار املايل للمصرف من خالل 2014-2010معطيات امليزانيات العمومية لبنك الربكة اجلزائري للفرتة 
  : اجلدول اآليت

  .2014- 2010لمصرف البركة الجزائري للفترة   Z- scoreقيمة : 3الجدول 

 السنة
 

E/A (   - ) (   -  )² 
2010 0.02691218 0.14496846 -0.000237564 0.000000056 
2011 0.03573261 0.012235523 0.008582866 0.000073665 
2012 0.02625317 0.09982663 -0.000896574 0.000000803 
2013 0.02447215 0.09963452 -0.002677594 0.000007169 
2014 0.02237861 0.08917453 -0.004771134 0.000022763 
 0.000104456 -  0.445839663 0.13574872 :ا�موع

  .2014-2010اعتمادا على امليزانيات العمومية ملصرف الربكة اجلزائري للفرتة  نيمن إعداد الباحث: المصدر
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  : فإن 3واستنادا على بيانات اجلدول
 =Ave ROA = 0.13574872 /5 =0.027149744 
-Ave(E/A)= 0.445839663 /5=0.089167932   

 -  ( ) =   =0.005110203 
   :وعليه فإن

  
=22.76                                                                                            

حىت  مرة عن احنرافا�ا املعيارية 22.76صرف الربكة اجلزائري وجوب اخنفاض األرباح بأكثر من مل score- Z من قيمة يتبني
 . تستنزف حقوق امللكية ومن مث يصبح املصرف عاجزا عن الوفاء بالتزاماته املالية

املتحصل score- Zة انطالقا من دالة النتيجة حاولنا من خالل هذه الدراسة تقدير احتماالت التعثر ملصارف العينة املدروس  
عليها عن طريق إدماج كل املتغريات احملاسبية واملتغريات غري احملاسبية واليت مت احتسا�ا لكل مصرف من املصارف الثالثة، حيث 

الربكة اجلزائري، بينما تبني من خالل النتائج أن احتمال تعثر البنك الوطين اجلزائري كان كبري جدا، يليها احتمال تعثر مصرف 
 .score- Z شكل تعثر القرض الشعيب اجلزائري أقل احتمال الرتفاع قيمة 

للمصارف الثالثة، أن القرض الشعيب اجلزائري ومصرف الربكة اجلزائري يتمتعان  score- Zفاملالحظ من نتائج احتساب قيمة   
ة نسبيا عن حدود التعثر واإلفالس وهو ما يعكس قدر�ما على إدارة باستقرار مايل على املستوى الكلي بابتعادمها مسافة مقبول

املخاطر املصرفية وبالتايل التقليل من حجم اخلسائر، أما فيما خيص البنك الوطين اجلزائري فإنه يقرتب كثريا من حدود التعثر 
عمومية اجلزائرية تعاين من مشكلة ، وهو ما يؤكد أن املصارف ال15.95: اليت قدرت بـ score- Zاملصريف بسبب ضعف قيمة 

التعثر املصريف لكن بشكل مستمر حيث يتم احتوائه عن طريق تقدمي الدولة للمساعدات املالية من أجل تنظيم أعمال البنوك، 
   .ومبا جيعل هذه البنوك مطالبة بتبين اسرتاتيجيات فعالة لتجاوز هذه التحديات

  .الجزائرية ارفمصالحوكمة في المبادئ مدى تطبيق : ثانيا
الدعوات لتطبيق مبادئ احلوكمة املؤسسية يف الشركات العامة واملصارف خاصة حفاظا على استمراريتها و تشجيع  لقد جاءت 

االستثمارات فيها، وقد استجابت املنظومة املصرفية اجلزائرية لتطبيق ضوابط احلوكمة كسبيل لتحقيق االستقرار املصريف، وهذا من 
  :  )27(خالل

مكونة من تسعة وتسعني عضو تظم كل الفعاليات ممثلة يف احلكومة واهليئات املختلفة : إنشاء اللجنة الوطنية للحكم الراشد -
  .واملتعاملني االقتصاديني

عزيز توفر اجلهاز املصريف على قاعدة من األنظمة التشريعية والتنظيمية خاصة املتعلقة بالرقابة املصرفية اليت تعمل على دعم و ت -
إدارة العمليات املصرفية وهي مستوحاة من توصيات جلنة بازل، ووضع تشريعات تندرج ضمن اإلطار العام حلوكمة البنوك 

  :ومن أمهها IIو  Iالعمومية تنسجم مع مقررات جلنة بازل 
الصادرة عن بنك  03-02م رقم وضع نظام الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية العاملة يف السوق اجلزائرية من خالل نظا -

مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية، التنظيم : املتضمن قيام البنوك بالرقابة الداخلية واليت مشلت 2002نوفمرب  14اجلزائر بتاريخ 
نظام لإلعالم  احملاسيب ومعاجلة املعلومات، وضع أنظمة تقدير املخاطر والنتائج، وضع أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر، وضع

  ؛والتوثيق
وضع مركزية املخاطر من أجل تفادي الوقوع يف املخاطر أو احلد منها مبعىن نظام اإلنذار املبكر ملواجهة األزمات اليت تتعرض  -

  ؛هلا البنوك
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اجلزائر على  ، وقد أدخلت)مطلب رئيسي يتعلق باألموال اخلاصة(إعداد دراسة األثر الكمي هلذا النظام من طرف بنك اجلزائر  -
القطاع البنكي عدة إصالحات �دف حتسني احلوكمة على مستوى البنوك واملؤسسات املالية من خالل تعزيز استقرار القطاع 
  : البنكي ومردوديته، عصرنة اهلياكل القاعدية والتقنية واملادية للبنوك وحتسني نوعية اخلدمات، وتتمثل أهم اإلصالحات فيما يلي

 سنواتلل النجاعة عقود تقييم بعد وذلك البنوك مسريي لرواتب جديدة جناعة عقود إعداد مت حيث :فاءةالك عقود وضع -
  .السابقة

 الدور وهذا تدقيق، جلنة بإنشاء تقضي جديدة تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خالل من وذلك :اإلدارة جمالس دور حتسني -
  .األعضاء خربة تعزيز من خالل سيتعزز

  .املهنة أخالق ومدونة اإلدارية للمسؤوليات ميثاق إعداد عرب وذلك :البنوك ةإدار  حتسني -
 من وذلك بازل، معايري وتطبيق اجلديد املايل احملاسيب النظام لتنفيذ البنوك إعداد خالل من :البنكي االستغالل ظروف حتسني -

  .)باألداء املقرون املتغري األجر نظام(البشرية  للموارد تثمني أفضل خالل
  :ومن بني الدالالت واملؤشرات اليت توحي ببداية إدخال مبادئ احلوكمة ضمن اإلدارة املصرفية اجلزائرية نذكر

أصبح تعيني مسريي البنوك يتم على أساس الكفاءة العلمية، باإلضافة إىل إبرام عقود جناعة بني اجلهات الوصية وهؤالء  -
  ص على حتقيق نتائج جيدة؛واحلر  األداءاملسريين من اجل الدفع بتطوير 

إعطاء صالحيات أوسع �الس اإلدارة وحتديد األطر اليت حتكم أعضاء ا�لس والوصاية، باعتبار أن الدولة هي املالك الوحيد  -
  لرأمسال البنوك العمومية املسيطرة على النشاط املصريف اجلزائري؛ 

تتمثل يف اهليئات الرقابية اخلارجية، أي تلك املتمثلة يف اللجنة املصرفية  متكني النظام املصريف من آليات التحكم اخلارجي واليت -
املعدل  2003أوت  26املؤرخ يف  11-03وإعطاءها صالحيات واسعة مبراقبة أنشطة البنوك، وجتلى ذلك من خالل األمر 
ن خاصة بإدارة املخاطر، ونشري هنا أن البنوك واملتمم لقانون النقد والقرض إلزام البنوك بوضع نظام املراقبة الداخلية، وإنشاء جلا

من أجل مساعدة البنوك على   AMSFAمن برنامج دعم وعصرنة النظام املايل الذي أقره اإلحتاد األوريب استفادتالعمومية 
  إجراء عمليات التدقيق الداخلي، وإرساء قواعد حماسبية، ووضع خمطط مراقبة التسيري؛

  ،قد استجابت لتطبيق ضوابط احلوكمة كسبيل لتحقيق االستقرار املصريف املنظومة املصرفية اجلزائريةفإن وتأسيسا على ما تقدم   
 خاصة التجربة تدعم أن جيب أنه إال مرحلته األولية، يف يزال ال اجلزائري املصريف النظام يف احلوكمة تطبيق أن القول ميكن بالتايل
 تتفادى حىت األنشطة  العملية األطر ضبط يف فعال دور للحوكمة أين يصبح فسةاملنا وزيادة املصرفية السوق انفتاح ظل يف

 إجيابية نتائج إىل يؤدي أن شأنه من احلوكمة ملبادئ اجلزائرية صارفامل تطبيق أن كما  ،املالية األزمات جتنب وقوعو   االحنرافات
 صارفامل التزام أن الفساد، كما من املال واحلد وقس واستقرار االستثمار تكلفة واخنفاض التمويل فرص زيادة متعددة أمهها

من و  املخاطر درجة اخنفاض إىل يؤديهو ما و  الرشيدة واإلدارة والشفافية تشجيعها على اإلفصاح يف يسهم احلوكمة معايري بتطبيق
 . املصريف التعثرمشكلة  من حلدا مث

  :النتائج والتوصيات
عايري املار أن أسباب التعثر املصريف واندالع  األزمات كانت بسبب القصور يف تطبيق أفرزت الدراسة اليت أجريت يف هذا اإلط  
  :  كفيلة باحلد منها ومن آثارها، وهو ما ميكن سرده من مجلة النتائج املتوصل إليهاالليات اآلجراءات و اإلو 
ومدروسة من مجيع اجلوانب  تكون حمسوبة التعثر ظاهرة عاملية يعانيها كثري من دول العامل، كما أن املخاطرة هذه جيب أن -

التعثر بالبنوك دون وضع حل هلا يزيد من املشكالت املرتتبة على  واستمرار حاالت. لضمان أكرب قدر من األمان للعمل املصريف
  متتد آثارها إىل االقتصاد جبميع قطاعاته، مما يتطلب ضرورة إجياد احللول املناسبة؛ هذا التعثر واليت

النشاط املصريف ارتباطا وثيقا بإدارة التعثر املصريف بل تعد هذه األخرية يف صلب الوظيفة البنكية و البنك ال يسعى إىل يرتبط  -
والتقليل من آثاره السلبية، إذ �دف إدارة التعثر املصريف من خالل مبادئها إىل ختفيض أسباب  إدارتهجتنب التعثر بل إىل كيفية 
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ة، وختفيض التكلفة النامجة عن حدوثه من جهة أخرى، عن طريق تشجيع القائمني على املصارف حدوث العسر املايل من جه
  على قبول وأخذ املشاكل بعقالنية والعمل على جتنب املخاطر اليت يصعب عليهم تقييمها؛

تدابري وآليات من شأ�ا مشكلة التعثر املصريف كان البد من ظافر اجلهود الدولية واحمللية والعمل على وضع  احتواءمن أجل  -
  ؛محاية أموال املودعني  من ناحية وحلماية البنوك من التعثر واإلفالس من ناحية أخرى

من نتائج الرقابة املصرفية للجنة املصرفية إىل عوامل متعلقة بالتسيري وسوء  انطالقاتعود أهم أسباب تعثر النظام املصريف اجلزائري  -
إىل سوء احلوكمة اليت ميزت الوظيفة الرقابية لبنك اجلزائر يف بداية نشاط بنك  إضافة ،فية ومؤسسيةوثقا اجتماعيةاإلدارة وأخرى 

  اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اليت تعترب من أهم أسباب األزمات املالية اليت واجهها البنكني؛
حيدث يف املصارف العمومية وميكن : رتمصريف مست ثرتع، يوجد نوعني رئيسيني للتعثر املصريف يف املنظومة املصرفية اجلزائرية -

حيدث يف املصارف اخلاصة : تعثر مصريف ظاهرو  ،عن طريق مساعدة الدولة وال يفضي أبدا إىل تصفية املؤسسة املتعثرة احتوائه
    ؛ة املصرفية املتعثرةتصفية املؤسسو ويتم معاجلته وفق اإلجراءات احملددة يف قانون النقد والقرض، وحيتمل أن يؤدي إىل إفالس 

شهد القطاع املصريف اجلزائري موجة من اإلفالسات طالت عددا من املصارف هذه الوضعية طرحت إشكالية التوافق والتحضري  -
  وإرساء قواعد احلوكمة املصرفية السليمة يف اجلزائر من جهة أخرى؛ من جهة، IIلبدء العمل باتفاقية بازل 

 قانون تعديل يف املالية بالبنوك واملؤسسات السليمة املؤسسية احلوكمة قواعد إرساء يف اجلزائري ريفاملص القطاع جهود تركزت -
 املالية احلوكمة جمال يف ودوره اجلزائر بنك صالحيات مت تدعيم حيث والقرض، بالنقد املتعلق 11-03 األمر بإصدار 90-10

   ؛املودعني أموال وضمان
هري يف عمليات إرساء مبادئ احلوكمة بالبنوك، من خالل السلطات والصالحيات اليت لديه واليت للبنك املركزي دور كبري وجو  -

متكنه من القيام مبهامه الرقابية واإلشرافية على أعمال البنوك مبا يضمن ِاحرتام القواعد التنظيمية واالحرتازية عند إجراء خمتلف 
  املعامالت؛

من إرساء مبادئ احلوكمة بالبنوك اجلزائرية، الشفافية واإلفصاح اليت هلا دور يف رصد وضعية أبرز األدوات امللحة واليت متكن من  -
البنوك من قبل املشرفني أو املودعني واملقرضني، إضافة إىل الرقابة واإلشراف اليت ينبغي ممارستها داخل البنك ومن خارجه للتأكد 

ملخاطر �دف محاية أموال املودعني من الضياع وسوء ِاستغالهلا، إدارة اإضافة إىل  ،من سالمة عمليات البنك ومتانتها
وباخلصوص املخاطر االئتمانية والتشغيلية اليت ترتكز كثريا يف نشاطات البنوك باجلزائر على ِاعتبار احلجم الكبري للقروض غري 

  كأموال ضائعة؛العاملة، وعمليات االختالس والتدليس اليت حدثت خملفة مئات املاليري من الدينارات  
املمارسة السليمة للحوكمة تؤدي عامة إىل دعم وسالمة اجلهاز املصريف، وذلك من خالل املعايري اليت وضعتها منظمة التعاون  -

  للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة املصرفية؛ -على غرار هيئات ومنظمات أخرى-االقتصادي والتنمية وجلنة بازل 
 .احلوكمة سبيل لتحقيق االستقرار املصريف، فهي من اإلسرتاتيجيات احلديثة إلدارة التعثر املصريف احرتام ضوابط -

  :وحىت يكون ملبادئ احلوكمة يف البنوك دور يف احلد من التعثر املصريف فإن األمر يتطلب
الزمة لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بإرشادات تطوير تشريعا�ا وفقا ألفضل املمارسات الدولية وإعداد األطر القانونية والرقابية ال -

  جلنة بازل ذات الصلة؛
  تقدمي تقارير مالية عن املركز املايل ونتائج األعمال للمسامهني واملستثمرين على أساس نصف سنوي وتقارير سنوية؛ -
  اإللكرتوين؛ ضرورة إبالغ السوق املايل عن أية تطورات هامة حديثة، وكذلك نشرها يف اجلرائد وعلى موقعها -
  دور البنوك املركزية بالرتكيز على تشجيع البنوك بالكشف عن مدى تطبيقها ملبادئ احلوكمة اجليدة الصادرة عن جلنة بازل؛ -
  إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب لألفراد يف احلوكمة، وذلك على مستوى البنوك والبنوك املركزية؛ -
ني اخلاصة باحلوكمة املؤسسية بل ينبغي االهتمام بإجياد البيئة السياسية واالقتصادية عدم اكتفاء احلكومات بإصدار القوان -

  .املناسبة لتطبيقها، أي تلك البيئة اليت تؤمن سيادة الشفافية ودولة القانون
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